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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS CULTURALS,
EQUIPAMENTS ESPORTIUS i EDIFICIS MUNICIPAL
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu les articles 15 al 19, del Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals, aquest
municipi estableix la taxa per la prestació dels serveis de POLIESPORTIU MUNICIPAL
“Palai d’Esports”, ERA AUDIOVISUAU, CABANAS DE SASPLAS, i SALA TIC
(Biblioteca) i EDIFICIS MUNICIPAL que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en
l’annex corresponent que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui utilitzen el
pavelló poliesportiu (“Pali d’Esports”), Era Audiovisuau, cabanas de Sasplas Centre
Associatiu i Centre TIC (Biblioteca) i Edificis Municipal o se beneficiïn dels serveis o
activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
La quantia de la taxa reglada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté
en l’annex per a cada un dels diferents serveis o activitats.
La tarifa d’aquesta taxa serà la que figura a l’annex.
Article 4. Obligació de pagament
L’obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix quant es sol·licita la
utilització del pavelló poliesportiu.
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte de què es tracti o quan
es sol·liciti el lloguer segons l’epigrafia primer de l’annex.
Article 5. Exemcions
Estaran exempt del pagament de la taxa totes les associacions sense ànim de lucre del
municipi de Vielha e Mijaran.
Annex de tarifes
1.- LLOGUER POLIESPORTIU MUNICIPAL
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“Palai d’Esports”
Epígraf primer.
Lloguer puntual de 1 a 2 hores
Pista sencera .............................................................................................30 €/hora
½ Pista ............................................................................................ .........20 €/hora
Lloguer temporal
De 3 a 8 hores per mes ............................................................................ 15 €/hora
De 9 a 16 hores per mes ...........................................................................10 €/hora
Mes de 16 hores mes ..................................................................................5 €/hora
“Sala annexa”
Epígraf segon.
Lloguer puntual de 1 a 2 hores
Sala polivalent 1 a 2 hores ........................................................................ 6 €/hora
Lloguer temporal
De 3 a 8 hores per mes ..........………….......….…………………….…… 3 €/hora
De 9 a 16 hores per mes ............................................................................. 2 €/hora
Mes de 16 hores mes .................................................................................. 1 €/hora
2.- Era AUDIOVISUAU
Epígraf tercer
Sala principal

Lloguer 1 dia complert 09:00 a 23:00 hores........................
Lloguer ½ dia:
Matí de 09:00 a 15:00 hores ................................................
Tarda de 09:00 a 23:00 hores ..............................................

Sense llicència Amb llicència
fiscal al municipi fiscal al municipi
150,00 €
50,00 €
75,00 €
75,00 €

25,00 €
25,00 €

Lloguer 1 dia complert 09:00 a 23:00hores .........................
Lloguer ½ dia:
Matí de 09:00 a 15:00 hores ..............................................

75,00 €

25,00€

37,50 €

15,00 €

Tarda de 15:00 a 23:00 hores ..............................................

37,50 €

15,00€

Sala annexa
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3.- Altres Serveis Epígraf quart
Serveis equip tècnic
(DVD, pantalla 8 x 4 m, Àudio, Imatge, Projector).
(Queden exclosos del servei de directe i de pel·lícules de 35 mm)
2 hores .......................................................................................................

60,00 €

3 hores .......................................................................................................
Dia complert de 08:00 a 23.00 hores ........................................................
½ dia de 08:00 a 13:00 hores ....................................................................

100,00 €
250,00 €
150,00 €

Servei de neteja
Per a ½ dia d’utilització ............................................................................ 30,00 €
Per a dia complert d’utilització ................................................................. 40,00 €
Lloguer equipament complert 1 dia amb serveis complementaris ........... 400,00 €
4.- CABANES SASPLAS
Epígraf cinquè
Per dia d’utilització o fracció
Per grup de fins a 20 persones .................................................................. 10,00 €
Per a grups de mes de 20 persones .......................................................... 20,00 €
És d’obligació la presentació d’un depòsit de 50,00 € en garantia de danys.
5.- SALA TIC (Biblioteca)
Epígraf sisè
Horari Empreses

Gestories

Organismes públic

Matí
De 09:00 a 13:00 De franc
Tarda
De 13:oo a 20:00 1Hora
2 Hores
3 Hores
4 Hores
5 Hores o mes
Nit
De 20:00 a 22:00 1 Hora

De franc
10,00 €
11,00 €
12:00 €
13,00 €
14,00 €

1 Hora
2 Hores
3 Hores
4 Hores
5 Hores o mes

10,00 € 1 Hora
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De franc
10,00 €
11,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €

1 Hora
2 Hores
3 Hores
4 Hores
5 Hores o mes

10,00 € 1 Hora

10,00 €
11,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
10,00 €
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2 Hores

11,00 € 2 Hores

11,00 € 2 Hores

11,00 €

6.- EDIFICIS MUNICIPALS
Epígraf setè
Utilització tanatori municipal
Per cada servei del tanatori .......................................................................... 175,01 €
Utilització d’allotjament i locals que sigui titular l’Ajuntament.
Per utilització eventual d’allotjament o locals de que sigui titular l’Ajuntament,
Sala polivalent per actes no esportius (fires, events, ...) ..….......................... 300 €/dia
Sala Plens Ajuntament Euros/hora ................................................................ 12,00 €
Altres locals no contemplats Euros/hora ........................................................... 5,13 €
Per celebració de bodes civils
celebració de boda civil .................................................................................. 150,00 €
7.- PISTA PÀDEL
Epígraf vuitè
1 hora Pàdel ..........................................................................................................
Abonament-10 hores Pàdel...................................................................................
1 Hora Pàdel abonat palai de gèu .........................................................................
Abonament 10 hores abonats palai de gèu ...........................................................

8,00 €
64,00 €
5,00 €
40,00 €

8.- PISTA FRONTÓ
Epígraf novè
1 hora Frontó ........................................................................................................
Abonament-10 hores Frontó .................................................................................
1 Hora Frontó abonat palai de gèu........................................................................
Abonament 10 hores abonats palai de gèu ...........................................................

8,00 €
64,00 €
5,00 €
40,00 €

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació Municipal
en sessió celebrada el dia 28 de maig de 2008 i definitivament publicada en el BOP núm. 90,
del dia 26 de juny de 2008.
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La seva darrera modificació va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
Municipal en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2016 i publicada en el BOP núm. 242 del
dia 20 de desembre de 2016. Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
2017. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins
l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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